АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 2 / 02.03.2017г.

Възложител: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 468
Адрес: гр.Монтана, ул.„Сирма Войвода” 4
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Пламенка Георгиева
Телефон: 096 306881
E-mail: op@mbalmontana.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[Х] Услуги
Предмет на поръчката: Пътни транспортни услуги
Кратко описание: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев” АД, гр.Монтана по пет обособени позиции
Място на извършване: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 27 500
Обособени позиции (когато е приложимо): Да , подробно описани в документацията към обявата
Номер на обособената позиция: 1
Наименование: Застраховка имущество на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр.Монтана
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6 000
Номер на обособената позиция: 2
Наименование: Застраховка на Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни
лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр.Монтана
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 15 000
Номер на обособената позиция: 3
Наименование: Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и
надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД, гр.Монтана
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3 500
Номер на обособената позиция: 4
Наименование: Застраховка Групова трудова злополука на персонал (списък лица) в МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев”АД, гр.Монтана
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1 800
Номер на обособената позиция: 5
Наименование: Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД,
гр.Монтана
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1 200
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
За участниците не следва да са налице основанията по чл.54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Участник, за
когого са налице основанията по ч л .54, ал.1, т, 1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на
съответното основание за отстраняване.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участник в обществената
поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, търговец по смисъла
на ТЗ, което притежава издадени от компетентен орган /КФН/и валидни към датата на подаване
на офертата: - лиценз / разрешение за извършване на застрахователна дейност; - лиценз /
разрешение за съответния вид застраховка.
Икономическо и финансово състояние: [……]
Технически и професионални способности: [……]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
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Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: […]
Тежест: […]
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 09.03.2017г.

Час: (чч:мм) 16:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 09.05.2017г.

Час: (чч:мм) [……]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 10.03.2017г., 13:00 часа
Място на отваряне на офертите:
Заседателна зала на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана, ул. „Сирма войвода” №4
Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
Друга информация
* Поръчката е разделена в пет обособени позиции. Участниците могат да подават предложения
както за всички, така и за всяка една обособена позиция от спецификацията отделно.
* Представените оферти да отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП и съдържат:
- Заявление с данни на оферента (образец 1);
- Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП (образец 2);
- Техническo предложение, доказателства че участника отговаря на посочените изисквания на
Възложителя;
- Ценова оферта - предложената цена трябва да е в български лева, крайна цена (с включен
ДДС), до втори знак след десетичната запетая и не по-висока от обявената прогнозна
стойност.
* Офертите се приемат в деловодството на МБАЛ "Д-р Ст.Илиев" АД, гр.Монтана, ул."Сирма
войвода"4, в работни дни, от 07:30 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа. Офертата се подава в
упоменатия от Възложителя срок в съответствие с изискванията на ЗОП. Офертата задължително
се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения, се представя задължително и в превод.
* Приложения към обявата:
- Документация,
- Заявление за участие,
- Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП.
Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 02.03.2017г.

Възложител
Трите имена: Д-р Тодор Борисов Тодоров (Подпис и печат – не се чете)
Длъжност: Изпълнителен директор
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